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CA Corporate Premium 

AGORA SIM. 

O SEU NEGÓCIO ESTÁ COMPLETO  

 

Cartão CA Corporate Premium, o complemento que lhe faltava para levar o seu negócio 

mais longe, com soluções personalizadas. 

Ganhe em tempo e em conforto. Usufrua de um cartão de crédito que lhe permite 

estar sempre conectado, em qualquer parte do mundo, com a tecnologia mais 

avançada disponível para si e para o seu negócio. 

 

Comece a usufruir das vantagens que o cartão CA Corporate Premium lhe 

oferece. 

Controlo das despesas efectuadas pelo Titular do cartão de crédito em representação da 

Empresa. 

Possibilidade de atribuir vários cartões de crédito associados a uma mesma conta 

cartão titulada pela sua Empresa. 

Extracto para efeitos de controlo contabilístico e administrativo, que permitem uma 

rápida reconciliação das facturas. 

Pagamento do saldo utilizado de forma cómoda e prática, através de débito automático 

na Conta de Depósito à Ordem da sua Empresa. 

 
Comodidade para viajar que evita a necessidade de adquirir moeda estrangeira antes de 

partir. 
 

Permite a generalidade das operações do dia-a-dia da sua Empresa, nomeadamente: 

 Pagamento de Bens e Serviços;  

 Portagens e Via Verde;  

 Ligações telefónicas; 

 Combustível; 

 Entre outras funcionalidades. 



  CA Corporate Premium 

 

2 
 

 

Opere em modo Contactless 

Pague as suas compras de forma rápida, cómoda e segura 

Com a tecnologia Contactless, pode pagar até 20€ de maneira segura, rápida e cómoda, 
sem a necessidade de introdução do PIN, em todos os estabelecimentos que possuam 
Terminal de Pagamento Automático Contactless aderentes à Rede Mastercard em 
Portugal e no estrangeiro. 

Esta funcionalidade só ficará activa após a realização de uma compra com introdução de 
PIN. Para pagamentos de valor superior a 20€ é solicitado o PIN, ou sempre que seja 
ultrapassado o limite máximo de 60€, em operações realizadas com Contactless. 

Para todas as compras do dia-a-dia, a utilização do cartão é mais segura, rápida, simples 
e cómoda, e não tem de se preocupar em levantar dinheiro. 

 

Internet Banking On-line 

Faça a sua gestão e consultas mais habituais 24 horas por dia sem ser necessário 
deslocar-se à sua Agência e com segurança. 

Consiga os extractos mensais do seu cartão e obtenha um ficheiro de movimentos 
através do On-Line Empresas. Desta forma, poderá integrá-los facilmente na sua 
contabilidade. 

Operações disponíveis sobre os cartões: 

• Consulta de Cartões de Crédito 
• Pedido de Cartão de Crédito 
• Pedido de Alteração do Limite de Crédito 

 

Modalidades de Pagamento 

Escolha a modalidade que mais lhe convém, de forma a gerir da melhor forma a 
tesouraria da sua empresa.  

Charge 
Pagamento integral do saldo em dívida (100%), por débito na conta da sua Empresa para 
todos os cartões associados. Assim, poderá beneficiar de um crédito gratuito de até 50 
dias. 
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Phase 
Pode optar pelo pagamento parcial da dívida vencida, em qualquer uma das seguintes 
modalidades:  

a) pagamento de quantia correspondente à percentagem acordada e que poderá ser 
de 5%, 10%, 20%, 30%, 50% ou de 75% do crédito utilizado, vencido e em dívida; 
ou  

b) pagamento da quantia correspondente ao mínimo mensal obrigatório e que 
sempre corresponderá a cinco por cento (5%) do capital utilizado, vencido e em 
dívida.  

 
 

Poupança em combustível 

Consiga um desconto de 11 cent/l em combustível na rede de gasolineiras PRIO, 365 dias 
por ano. 

Um verdadeiro desconto directo em combustível, nos postos aderentes PRIO, e não 
uma oferta sujeita a outros consumos. É simples, sem burocracias ou utilização de 
outros cartões. 

Apenas necessita de utilizar o seu cartão CA Corporate Premium como 

forma de pagamento 

 

Desconto de 11 cêntimos por litro, nos postos aderentes PRIO, e sobre o preço de 
referência. Este desconto não é acumulável, assim, com outro(s) desconto(s) da PRIO em 
bomba, usufruindo o titular do cartão CA Corporate Premium de apenas um desconto de 
11 cêntimos por litro em qualquer circunstância 
 
A utilização do cartão de crédito na adquisição de combustível está sujeita à cobrança de 
uma comissão denominada “compras em gasolineiras”, que se encontra prevista no 
preçário do Crédito Agrícola e que actualmente tem o valor de €0,50 por abastecimento. 
 

Onde pode abastecer? 
Nos Postos PRIO aderentes, que pode consultar aqui, e que é regularmente actualizado 
com as novas adesões. 

 

Vantagens no aluguer de veículos 

Usufrua de importantes descontos e de muitas outras vantagens ao alugar veículos junto 
da Hertz e da AVIS. 
 

http://www.creditoagricola.pt/NR/rdonlyres/21ECD0D4-A71C-4BF5-A519-F6A3F9EB86E2/0/PRIOCondicoes2017.pdf


  CA Corporate Premium 

 

4 
 

 

A concessão destas vantagens está dependente da inscrição do titular do cartão CA 
Corporate Premium. 
 

Hertz 
Inscreva-se em www.hertz.pt/MC/SB  

• Actualizações gratuitas de carros em cada reserva 
• Até 10% de desconto nas melhores tarifas disponíveis 
• 500 pontos de bonificação Gold Plus Rewards equivalentes a um fim-de-semana 

de aluguer grátis 
• Condutor adicional gratuito (cônjuge) 

Para mais informações aceda aqui. [link para o documento Hertz] 

AVIS 
Inscreva-se em www.avispreferred.eu e use o código promocional Business Mastercard: 

• Desconto fixo de 10% nas tarifas de pré-pago 
• Até 20% de desconto nas tarifas standard 

Para mais informações aceda aqui. [link para o documento Avis] 

 

Serviço Conexão 

Resposta às suas questões e problemas informáticos, em casa ou no escritório, disponível 
365 dias por ano, 24 horas por dia. 

 
Assistência de hardware para dispositivos móveis e tablets 
Serviço de reparação de dispositivos móveis ou tablets, incluindo: 

• Orçamentos gratuitos, para reparação 
• Descontos no serviço 
• Garantia de 6 meses 
• Recolha e entrega gratuita de dispositivos ao domicílio 

 
Assistência de software 
Assistência tecnológica para a sua actividade profissional: 

• Diversos canais (chat, telefone, redes sociais), disponibilidade 24/7 
• Se necessário, assistência ao domicílio disponível 
• 15 GB de espaço para cópias de segurança 
• Sem custo adicional 
• Uso ilimitado 

 

 

http://www.hertz.pt/MC/SB
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Um conjunto abrangente de coberturas 

O seu cartão inclui um pacote de coberturas, para que possa ter o máximo de segurança. 
 
Para que não se preocupe com imprevistos e se dedique totalmente ao seu negócio, o 
Cartão CA Corporate Premium oferece-lhe um pacote de coberturas diversificadas e 
muito completas, que são as seguintes: 

• Assistência às Pessoas em Viagem 
• Assistência ao Domicílio 
• Assistência Médico-Sanitária 
• Uso Fraudulento do Cartão 
• Roubo em ATM 
• Acidentes Pessoais - Protecção de Crédito 
• Protecção ao Desemprego 

 

Global Wi-Fi 

Aceda à internet através do Wi-Fi Boingo, fácil de usar e com mais de 1 milhão de 
hotspots em todo o mundo, em aeroportos, hotéis, cafés, restaurantes e outros locais. 
 

• Serviço sem custo adicional para si 
• Acesso até quatro dispositivos 
• Serviço de Wi-Fi Roaming sem custo adicional 

 

Siga os passos seguintes para activar este serviço: 
• Vá ao portal https://redeem.boingo.com/mcsi/ 
• Digite o número do seu cartão CA Corporate Premium 
• Clique no botão “Validar” 
• Escreva o seu nome e apelido e crie o seu utilizador e a password 
• Descarregue a aplicação “Boingo Wi - Finder” (disponível para iOS e Android) 
• Insira o seu utilizador e password 
• Procure o ponto de rede mais próximo segundo a disponibilidade geográfica 
• Comece a utilizar o serviço 

 

LoungeKey 

Usufrua de salas VIP em 550 aeroportos pelo mundo. Lugares exclusivos onde vai 
encontrar as melhores condições, para relaxar ou continuar o seu trabalho. 
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O LoungeKey dá acesso a centenas de lounges em aeroportos por todo o mundo, 
independentemente da companhia aérea onde viaja ou do tipo de bilhete. Simplesmente 
tem de ter consigo o seu CA Corporate Premium. 

Quais os serviços das salas VIP? 
• Ambiente exclusivo 
• Aperitivos e bebidas sem custo 
• Ampla selecção de revistas e jornais 
• Telefone, fax e acesso à Internet 
• Espaços de trabalho 
• Postos para conferências 
• Área de fumadores 
• Área isolada de brincadeira para crianças 

 

 

 

 

 
 
Como começar a usufruir? 

 

Para descobrir mais sobre os lounges disponíveis, aceda ao site  
www.loungekey.com/CreditoAgricola e consulte, usando a ferramenta de pesquisa. 

Também pode criar o seu perfil pessoal LoungeKey no site, ou se preferir também pode 
utilizar a app LoungeKey no seu smartphone ou tablet para encontrar o lounge mais 
próximo.  

Certifique-se que tem consigo o seu Cartão CA Corporate Premium porque precisa dos 
dados do seu cartão para confirmar que é elegível.  

Para localizar as salas VIP dos aeroportos, descarregue a aplicação LoungeKey disponível 
para iOS e Android. 
 

 

CA Corporate Premium 

Estamos decididos a levar o seu negócio mais longe. 

Para utilizar os serviços e usufruir de todos os benefícios do Mastercard LoungeKey 
apenas tem que apresentar o seu Cartão CA Corporate Premium. Não é necessária a 
apresentação de outras credenciais. A adesão ao LoungeKey tem condições preferenciais 
para os Clientes CA Corporate Premium, por apenas 25€ por visita. 

http://www.loungekey.com/CreditoAgricola

